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Abstraksi 
 

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok remaja akan terlibat dalam interaksi 
sosial. Dalam pergaulan heteroseksual, pengaruh daya tarik interpersonal mewarnai 
terjalinnya interaksi antar lawan jenis, dan selanjutnya dapat memunculkan perasaan 
yang lebih dalam lagi yaitu perasaan cinta. Hasil perpaduan antara cinta romantik dan 
cinta memiliki akan menjadi tipe cinta birahi (passionate love). Tipe cinta inilah yang 
yang saat ini mewarnai hubungan cinta pada sebagian kalangan remaja, termasuk 
didalamnya para mahasiswa. 

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
religiusitas dengan tingkat passionate love, sehingga penulis mengajukan hipotesis 
bahwa ada hubungan negatif antara religiusitas dengan tingkat passionate love pada 
mahasiswa. Subjek dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012 di 11 fakultas. Teknik pengambilan sampel 
adalah quota non random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara 
menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan 
sampel dari populasi (khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas), kemudian 
dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal 
memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 
macam alat ukur, yaitu : (1) skala religiusitas, dan (2) skala passionate love. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment.  

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (rxy) = -0,472 
dengan p = 0,000  (p < 0,01), hal ini berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara religiusitas dengan tingkat passionate love. Artinya, semakin tinggi religiusitas 
subjek  maka semakin rendah tingkat passionate love dan sebaliknya, semakin rendah 
religiusitas subjek maka semakin tinggi tingkat passionate love. Rerata empirik variabel 
religiusitas sebesar 72,6 sedangkan rerata hipotetik sebesar 65. Jadi rerata empirik lebih 
besar daripada rerata hipotetik yang berarti pada umumnya religiusitas tergolong sedang. 
Rerata empirik variabel tingkat passionate love yakni sebesar 84,1 dengan rerata 
hipotetik sebesar 110. Jadi rerata empirik lebih kecil daripada rerata hipotetik yang 
berarti pada umumnya subjek  mempunyai tingkat passionate love yang rendah. Adapun 
sumbangan efektif (SE) variabel religiusitas terhadap tingkat passionate love yakni 
sebesar 22,2%. 

 
Kata kunci : religiusitas, passionate love.  
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PENDAHULUAN 

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok remaja akhir terlibat dalam 

interaksi sosial. Pola ketergantungan dalam suatu interaksi juga terjadi pada interaksi 

antar lawan jenis, termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga terlibat dalam interaksi 

dengan lawan jenis, karena sejalan dengan tugas perkembangan remaja, yaitu 

mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis (Hurlock, 2001). 

Tugas perkembangan inilah yang membawa remaja terlibat dalam pergaulan 

heteroseksual. 

Dalam pergaulan heteroseksual, pengaruh daya tarik interpersonal mewarnai 

terjalinnya interaksi antar lawan jenis. Timbulnya daya tarik interpersonal ditentukan 

oleh faktor kualitas diri individu, kesamaan, keakraban, dan kedekatan (Sears 

dkk,2003). Dayaksini dan Hudaniyah (2001) menambahkan adanya daya tarik 

fisik,kemampuan, tekanan emosional, munculnya perasaan atau mood yang positif 

dan harga diri yang rendah merupakan beberapa faktor yang juga memiliki pengaruh 

dalam hubungan interpersonal. Adanya faktor-faktor tersebut memungkinkan 

seseorang mengalami perasaan yang lebih dalam lagi, yaitu perasaan cinta. 

Teori segitiga cinta Stenberg (Yusuf, 2004) menyatakan bahwa didalam cinta 

terdapat tiga komponen yaitu keintiman (intimacy), gairah (passion), dan komitmen 

(commitment). Keintiman (intimacy), ini adalah elemen emosional, yang didalamnya 

terdapat kehangatan, kepercayaan dan keinginan untuk membina hubungan. 

Gairah(passion)adalah elemen motivasional yang didasari oleh dorongan dari dalam 

diri yang bersifat seksual. Sementara itu komitmen (commitment) adalah elemen 
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kognitif, berupa keputusan untuk secara sinambung dan tetap menjalankan suatu 

kehidupan bersama. 

Berdasarkan kombinasi dari ketiga komponen cinta diatas terdapat enam 

variasi model cinta, yaitu cinta romantik (romantic love), cinta memiliki, cinta kawan 

baik (companionate love), cinta pragmatik (pragmatic love), cinta altruistik 

(altruistic live), dan cinta main-main (messing around love). Hasil perpaduan antara 

cinta romantik dan cinta memiliki akan menjadi tipe cinta birahi (passionate love). 

Tipe cinta inilah yang yang saat ini mewarnai hubungan cinta pada sebagian 

kalangan remaja, termasuk didalamnya para mahasiswa (Dayaksini dan Hudaniah, 

2001). 

Elaine & Walster (dalam Ridho, 2000) menjelaskan bahwa passionate love 

merupakan keadaan keterlibatan yang mendalam sekali yang diasosiasikan dengan 

timbulnya rangsangan fisiologis yang kuat dan diiringi pula dengan perasaan untuk 

mendambakan orang yang dicintainya. Keadaan tersebut kurang lebih disertai hasrat 

atau nafsu. 

Selain melibatkan dorongan seksual, perasaan cinta yang dialami oleh dua 

orang yang berlainan jenis dalam passinate love biasanya sering muncul dalam 

bentuk perasaan bahagia yang kuat, merasa sulit memusatkan pikiran, perasaan 

“melambung ke awan”, perasaan “ingin lari, lompat dan berteriak” serta perasaan 

“bingung dan senang”. Adakalanya juga muncul sensasi-sensasi jasmaniah yang 

kuat, serta tangan menjadi dingin, tidak enak perut, geli di punggung dan insomnia 

(Sears dkk, 1985). 
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Selanjutnya menurut Hatfield & Sprecher (2010) bahwa passionate love dapat 

didefinisikan sebagai sebuah kondisi kerinduan yang intens untuk bersatu dengan 

orang lain, yang melibatkan sebuah keseluruhan fungsional kompleks termasuk 

penilaian atau apresiasi, perasaan subjektif, ekspresi, proses fisiologis berpola, 

kecenderungan tindakan, dan perilaku instrumental. Cinta timbal-balik (persatuan 

dengan orang lain) dikaitkan dengan pemenuhan dan ekstasi (kegembiraan yang 

meluap-luap); dan apabila cinta itu tak berbalas atau terjadi pemisahan maka akan 

dikaitkan dengan kekosongan, kecemasan, atau keputus asaan. 

Namun, apabila unsur-unsur emosi dalam passionate love tidak dikendalikan, 

maka seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan destruktif, tidak terkontrol, 

asosial dan sebagainya (Ridho, 2000). Dampak lain dari emosi yang tidak 

terkendalikan seperti rasa takut, amarah, hasrat seks dan kecemburuan terhadap 

objek cintanya dalam passionate love dapat menyebabkan seseorang mengalami 

depresi (Berscheid, dalam Santrock, 2003). 

Berscheid (Sears dkk, 2003) menyatakan bahwa dalam dorongan passionate 

love yang tidak dikendalikan dapat menjadi pembenaran yang tepat untuk melakukan 

perilaku yang umumnya tidak dapat diterima secara sosial, seperti menjalin 

hubungan seksual diluar nikah. 

Tentunya ekspresi cinta dalam bentuk perilaku seksual tersebut tidak 

dibenarkan secara sosial dan agama bila dilakukan oleh dua orang yang berlainan 

jenis dan belum terikat dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, seseorang yang 

sedang dilanda passionate love pada proporsi yang relatif tinggi bisa jadi dapat 

dengan mudah melakukan perilaku seksual dengan pasangannya, baik dalam 
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hubungan yang sudah melibatkan komitmen maupun dalam hubungan yang belum 

atau tidak melibatkan komitmen sama sekali. 

Agar ekspresi cinta yang dialami oleh seseorang tidak berlebihan dalam 

memandang orang yang dicintai dan tidak dijadikan sebagai pembenaran dalam 

melakukan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, maka peran agama 

menjadi sangat penting. Jalaluddin (2001) menjelaskan bahwa sistem nilai dalam 

agama memuat suatu norma tertentu dan secara umum telah menjadi kerangka acuan 

dalam bersikap dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya, yang mana biasa disebut dengan religiusitas. 

Religiusitas itu sendiri artinya adalah penghayatan keagamaan atau 

kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, 

berdoa dan membaca kitab suci. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan berupa aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, serta aktivitas 

yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang. (Ancok dan Suroso, 2005). 

Selain berpengaruh pada pengendalian sikap dan perilaku seseorang dalam 

mengekspresikan cintanya, agama juga menjadi pendorong bagi pemeluknya untuk 

mengekspresikan secara simbolik keberagamaannya kepada khalayak di sekitarnya. 

Dari tingkat religiusitas yang tinggi tersebut maka diharapkan tingkat passionate love 

tidak begitu tinggi dan mahasiswa khususnya perempuan, mampu untuk tidak 

terjerumus dalam pola pacaran yang tidak sehat.  

Namun permasalahannya sekarang bahwa dengan perasaan cinta menggebu, 

individu dengan mudah akan mengesampingkan religiusitas demi memenuhi 

perasaan pribadinya sehingga perasaan keberagamaan individu tersebut kalah dengan 
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perasaan passionate love dan pada akhirnya tanpa sadar individu tersebut tetap 

menyalurkan dorongan seksualnya terhadap pasangan walau belum terikat 

perkawinan sekalipun. Seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa 

mahasiswabahwa mereka mengaku kalau sudah beberapa bulan dan bahkan ada yang 

sudah beberapa tahun menjalin hubungan dengan laki-laki atau berpacaran, dan 

merasakan cinta yang menggebu kala berdekatan dengan pacarnya hingga ada yang 

sampai melakukan seks bebas walau dari segi ketaatan beragama mereka tidak 

pernah meninggalkan sholat lima waktu. Demikian dapat digambarkan bahwa 

mahasiswa yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi belum tentu dapat 

mengendalikan perasaan passionate love nya. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka muncul pertanyaan”apakah ada 

hubungan antara tingkat religiusitas dengan passionate lovepada mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? Berdasarkan rumusan masalah ini maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul ” Hubungan antara Religiusitas dengan 

Passionate Love pada Mahasiswa”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Populasi pada penelitian ini adalah semua mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012 yang berjumlah 11 fakultas. Diambilnya 

subyek tersebut karena rata-rata mahasiswa di tingkat tersebut masih termasuk 

remaja madya yang mempunyai passionate love, tapi belum mempunyai komitmen 

dalam ikatan perkawinan. 
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.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran 

psikologis. Ada dua skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala 

religiusitas dan skala passionate love. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menghubungkan antara religiusitas 

dengan passionate love pada mahasiswa adalah SPSS dengan analisis product 

moment. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan skala. 

Sebelum analisa data dilakukan dengan teknik analisis product moment, 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas sebaran dan uji 

linearitas. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -

0,472denganp = 0,000 (p < 0,01), hal ini berarti ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara religiusitas dengan passionate love. Artinya, semakin tinggi 

religiusitas subjek  maka semakin tinggi rendah passionate love dan sebaliknya, 

semakin rendah religiusitas subjek maka semakin tinggi passionate love. Jadi 

hipotesis yang penulis ajukan diterima.  

Passionate love merupakankerinduan yang intens untuk bersatu dengan 

orang lain, kerinduan untuk melakukan hubungan seksual, kadang dalam kerinduan 

tersebut disertai rasa sakit yang merupakan kondisi emosional yang kuat, yang 

melibatkan sebuah keseluruhan fungsional kompleks termasuk penilaian atau 
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apresiasi, perasaan subjektif, ekspresi, proses fisiologis berpola, kecenderungan 

tindakan, dan perilaku instrumental (Hatfield & Sprecher, 2010). 

Cinta timbal-balik (persatuan dengan orang lain) dikaitkan dengan pemenuhan 

dan ekstasi (kegembiraan yang meluap-luap); dan apabila cinta itu tak berbalas atau 

terjadi pemisahan maka akan dikaitkan dengan kekosongan, kecemasan, atau keputus 

asaan (Hatfield & Sprecher, 2010). 

Passionate love itu sendiri mengandung komponenkognitif, fisiologis, dan 

perilaku yang dapat mengindikasikan cinta.Komponen kognitif terdiridari (1) 

pemikiran yang bersifat mengganggu atau keasyikan dengan pasangan; (2) idealisasi 

atau hubungan terhadap pasangan; (3) keinginan untuk mengetahui dan diketahui 

oleh pasangan. Komponen emosional terdiri dari (1) penarikan perhatian ke lawan 

jenis/pasangan, terutama daya tarik seksual; (2) perasaan positif ketika hubungan 

berjalan baik; (3) perasaan negatif ketika berjalan tidak sesuai harapan; (4) kerinduan 

untuk timbal balik- pecinta gairah tidak hanya mencintai, tetapi mereka ingin dicintai 

sebagai imbalannya; (5) keinginan untuk melengkapi dan bersatu selamanya; dan (6) 

muncul gairah secara fisiologis (seksual). Akhirnya, komponen perilaku terdiri dari 

(1) tindakan yang bertujuan untuk menetapkan perasaan satu sama lain; (2) belajar 

memahami satu sama lain; (3) melayani satu sama lain; dan (4) memelihara 

kedekatan fisik. 

Pada mahasiswa yang pada umumnya masih termasuk usia remaja madya 

tentunya sangat dipengaruhi oleh gejolak cinta yang bergairah, karena pada masa 

remaja, para pecinta berusaha untuk mewujudkan perasaan cintanya tersebut. seperti 

dikatakan oleh Zulkifli (2003) bahwaadanya ketertarikan fisik dan seksual dalam 
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hubungan dengan lawan jenis adalah hal yang mungkin terjadi, mengingat apabila 

ditinjau dari perkembangan biologis, remaja sudah mencapai kematangan seks. 

Kematangan seks yang normal ditandai dengan ketertarikan dengan lawan jenisnya, 

terutama ketertarikan dari segi fisiknya Perkembangan biologis yang didukung oleh 

kemasakan hormon-hormon seksual dalam tubuhnya telah memacu hasrat kelamin 

remaja menjadi suatu dorongan seksual. 

Seperti dikatakan oleh Dayaksini dan Hudaniah (2001) bahwa tipe cinta 

birahi (passionate love) sebagai hasil dari perpaduan antara cinta romantik dan cinta 

memiliki inilah yang mewarnai hubungan cinta pada sebagian kalangan remaja, 

termasuk didalamnya para mahasiswa. 

Komponen cinta yang hadir dalam passionate love meliputi keintiman dan 

gairah, yakni melibatkan gairah fisik maupun emosi yang kuat. Passionate love juga 

disebut cinta penuh nafsu. Tipe cinta ini memiliki dorongan seksual yang kuat, dan 

ini lebih sering berkembang pada bagian awal percintaan (Santrock, 2003). 

Passionate love itu sendiri akan terbentuk dan disumbang salah satunya oleh 

faktor religiusitas. Seperti yang dikatakan oleh Bullough (1990) bahwa seksualitas 

atau kecenderungan passionate love telah dikaitkan dengan kisaran aktivitas dan nilai-

nilai manusia yakni: penciptaan keturunan, penciptaan kesenangan fisik (erotisme), 

rekreasi atau olahraga, intimasi personal, transendensi spiritual (religiusitas), maupun 

kekuatan melebihi orang lain. 

Dinyatakan olehBerscheid (Sears dkk,2003) bahwa dalam dorongan 

passionate love yang tidak dikendalikan dapat menjadi pembenaran yang tepat untuk 
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melakukan perilaku yang umumnya tidak dapat diterima secara sosial, seperti 

menjalin hubungan seksual diluar nikah. 

Namun pada individu yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi akan 

lebih mampu mengendalikan cinta gairahnya menjadi sebuah cinta yang lebih 

disakralkan sebagai bentuk dari pemberian kasih sayang Tuhan sehingga tidak akan 

diwujudkan dalam pelampiasan nafsu semata namun diwujudkan dalam bentuk 

tanggung jawab sebagai suami istri, sehingga terhindar dari pergaulan dan seks 

bebas. Selain itu, pada mahasiswa yang punya tingkat religiusitas tingga akan 

melaksanakan ritual keagamaan yang terus menerus serta penghayatan yang 

mendalam terhadap agama tersebut, sehingga akan menuntun mahasiswa 

mendapatkan kesalehan. Dengan kesalehan tersebut mahasiswa dapat mengendalikan 

emosi ketertarikan yang kuat terhadap orang yang menimbulkan gejolak cinta 

sehingga tidak muncul kerinduan yang intens, yang mana pada akhirnya cinta gairah 

tidak akan begitu muncul. 

Peran agama yang akan membentuk tingkat religiusitas seseorang sangat 

penting agar ekspresi cinta yang dialami oleh seseorang tidak berlebihan dalam 

memandang orang yang dicintai dan tidak dijadikan sebagai pembenaran dalam 

melakukan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, 

Rerata empirik variabel religiusitas sebesar 72,6 sedangkan rerata hipotetik 

sebesar 65. Jadi rerata empirik lebih besar daripada rerata hipotetik yang berarti pada 

umumnya religiusitas tergolong sedang. Rerata empirik variabel passionate love yakni 

sebesar 84,1 dengan rerata hipotetik sebesar 110. Jadi rerata empirik lebih kecil 
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daripada rerata hipotetik yang berarti pada umumnya subjek  mempunyai passionate 

love yang rendah. 

Kategorisasi yang sedang pada variabel religiusitas menunjukkan bahwa 

mahasiswa UMS sebagian besar sudah pada taraf pendalaman agama yang cukup 

sehingga passionate love dapat lebih dikendalikan. Hal ini terjadi karena dalam 

lingkungan universitas sudah tercipta suasana yang religius dalam beberapa 

kegiatannya seperti adanya pengajian dan kajian rutin terhadap Al-Quran seperti 

kajian mentoring yang diadakan setiap hari Sabtu yang wajib diikuti oleh mahasiswa 

semester 1 dan 2.       

Variabel religiusitas menyumbang cukup relevan dengan sumbangan 

efektifnya sebesar 22,2% terhadap passionate love. Dengan demikian diharapkan 

mahasiswa  dapat terus meningkatkan tingkat religiusitas dengan cara semakin 

memperbanyak pengkajian-pengkajian Al-Quran, sehingga akan terus dapat menekan 

tingkat passionate love. Adapun faktor lain yang mempengaruhi passionate love 

sebesar 77,8% selain religiusitas adalah penciptaan kesenangan fisik (erotisme), 

rekreasi atau olahraga, intimasi personal, maupun kekuatan melebihi orang lain. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan 

passionate love yang ditunjukkan dengan nilai r sebesar -0,472, yang mana 

artinya semakin tinggi tingkat religiusitas subyek maka semakin rendah 

passionate love subyek dan sebaliknya, semakin rendah tingkat religiusitas 

subyek maka semakin tinggi passionate love subyek. 
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2. Religiusitas berperan terhadap tingkat passionate love hanya sebesar 22,2%, 

yakni masih dapat 77,8% selain variabel religiusitas yang mempengaruhi 

passionate love. 

3. Tingkat religiusitas mahasiswa UMS pada umumnya sedang, yang artinya 

bahwa pada subjek penelitian ada yang mempunyai tingkat bervariasi antara 

rendah sampai tinggi, namun rata-rata mempunyai tingkat religiusitas yang 

sedang. 

4. Tingkat passionate love mahasiswa UMS pada umumnya renda yang artinya 

bahwa pada subjek penelitian ada yang mempunyai tingkat bervariasi antara 

rendah sampai tinggi namun rata-rata mempunyai passionate love yang 

rendah. 

SARAN 

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

a.    Bagi mahasiswa: supaya meningkatkan religiusitas agar passionate love dapat 

terus ditekan menjadi sangat rendah, seperti lebih banyak melakukan kegiatan 

keagamaan, seperti selalu mengikuti mentoring dan pengajian Al Qur’an, yang 

dapat membantu mahasiswa mengurangi gairah seksualnya. 

b.  Bagi peneliti berikutnya: apabila ingin meneliti yang berkaitan dengan passionate 

love diharapkan dapat mengaitkan dengan variabel lain misalnya, kesenangan 

fisik (erotisme), rekreasi atau olahraga, intimasi personal, maupun kekuatan 

melebihi orang lain, dsb.  
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